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Znamenje se nahaja na križišču na vzhodnem delu Dražgoš. Po Zadnikarjevi klasifikaciji gre za
slopasto znamenje alpskega tipa, ljudje so ga imenovali 'znamenje na hribu', veljalo pa naj bi za
kužnega.1 Znamenje je kvadratnega tlorisa, z vencem deljeno na bazo in nastavek. Nastavek ima na
vsaki strani nišo. Streha je piramidalna s širokim napuščem, krita s skodlami. Znamenje je poslikano.
V spodnjem delu pod vencem s cvetlično-sadnim okrasjem, v gornjem delu pa so niše poslikane s
svetniki in okvirjene s stilizirano naslikano oltarno arhitekturo. Nad eno izmed niš je letnica 1699.
Poslikave na znamenju so bile verjetno delo Jamškove delavnice, ki je istega leta v cerkvi sv. Križa nad
Selcami postavila oltar.2
PRETEKLI POSEGI
Leta 1958 je bilo znamenje obnovljeno. V spodnjem delu je bil na novo narejen cementni omet,
preslikana je bila poslikava v in okoli niš nastavka. Poslikava na spodnjem delu znamenja je ostala
zakrita in neobnovljena. Verjetno je bila prepleskana že prej, saj je ni videti na fotografijah, slikanih
pred obnovo. Leta 1946 je F. Stele popisal znamenje, na katerem je videl originalno poslikavo.
Naslikani so bili Mati božja, sv. Lovrenc, sv. Anton in sv. Miklavž. Po njegovih zapiskih je bilo še vse
dobro ohranjeno. Med obnovo sta bila dva svetnika zamenjana. Namesto Lovrenca in Antona sta bila
naslikana sv. Lucija in Sv. Frančišek. Marijan Zadnikar je originalne slikarije pripisal Jamškovi
podobarski delavnici iz Škofje Loke. ki je delovala v 17. stoletju.3 Letnica, ki je bila originalno napisana
pod odkapnim zidnim vencem, je bila med preslikavo prestavljena v dekoracijo okoli niše z Mater
božjo.
STANJE PRED POSEGI
Nosilec
Kamnita zidava je stabilna. Pred kratkim je bila izvedena sanacija, med katero so znamenje, ki je bilo
rahlo nagnjeno, postavili pokonci, podbetonirali temelj in napravili novo streho iz skodel.

Med odstranjevanjem cementnega ometa.
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Zadnikar, zapiski XLV. 29.v.60., INDOK
Milan Železnik, Rezbarstvo 17. stoletja na slovenskem, Zbornik za umetnostno zgodovino VII, 1965, Ljubljana
3
Skok Barbara, Loški razgledi, 1985, letnik 32. V knjigi so pomotoma zamenjane fotografije in je Dražgoško
znamenje opisano kot 'Slopno znamenje na Bukovškem polju'.
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Omet
Originalni apneni omet je bil v gornjih delih večinoma stabilen, v spodnjem delu (pod delilnim
vencem), pa razpokan in ponekod podvotljen, še posebno v stiku z novejšim cementnim ometom. V
spodnjem delu baze je bil v preteklosti narejen nov cementni omet, ki je bil sicer trd, a je zaradi
zadrževanja vlage pod njim grobi omet popolnoma propadel.
Beleži, barvna plast
Med restavriranjem leta 1958 je bila originalna poslikava v in okoli niš korenito preslikana. S tem je
bila originalna poslikava, ki je bila takrat verjetno prašna, večidel uničena. Po odstranjevanju
preslikav so tako ostali le barvni sledovi in konture. Preslikava je bila narejena v apneni tehniki in se je
v večini na dotik prašila. Preostala, dekorativna poslikava pod delilnim vencem je bila v večini
prepleskana. Po odstranjevanju beležev je bila v slabem stanju – močno zdrgnjena, polna manjših
poškodb, slabo vidna.

Stanje poslikave in površine ometa pred posegi.

Preslikava pred posegi.

Preslikava pred posegi.
Na delilnem vencu so bili ostanki napisov in črtnih potez, naslikanih z rdečo barvo. Ohranjeni so bili
fragmentarno, tako da ni bila možna rekonstrukcija napisanega.

Fragmenti napisa na delilnem vencu po retuši.

IZVEDENI KONSERVATORSKO RESTAVRATORSKI POSEGI
-

Odstranjevanje cementnih ometov. V spodnjem delu znamenja se je odstranilo ves cementni
omet in večino originalnega grobega ometa, saj je bil drobljiv. Odstranjenega je bilo tudi večina
ometa na policah niš in delilnega venca. Zaradi slabega stanja (podvotljeno, prhko) je bil
odstranjen tudi pas ometa nad cementnim ometom.

Med odstranjevanjem cementnih ometov.
-

izdelava novega grobega in finega ometa. Grobi in fini omet sta bila narejena iz gašenega apna
in mivke. Grobemu je bilo dodanega malo maltita. Pred izdelavo grobega ometa se je z grobo
malto in kosi kamenja zapolnilo večje luknje v zidu. Fini omet se je zagladilo. Še svežega se je v
fresko tehniki toniralo v oker tonu.

Med izdelavo grobega ometa.

Toniranje na novo narejenega finega apnenega ometa.
-

Kitanje. Z apnenim kitom so bile sanirane poškodbe.

Po kitanju.
-

Odstranjevanje recentnih beležev. Originalni fini omet je bil toniran v oker barvi. Kasneje je bil
enkrat ali dvakrat prepleskan. Večino beležev se je odstranilo. Odstranjevanje je bilo otežkočeno
zaradi hrapave površine originalnega ometa.

Odstranjevanje beležev.
-

Odstranjevanje preslikav. Poslikani deli nastavka znamenja so bili preslikani. Vse preslikave so
bile odstranjene. Odstranjevanje se je izvajalo mehansko s skalpeli, delno pa tudi s krtačkami in
vodo. Originalne poslikave so bile zelo slabo ohranjene. V večini so bile vidni le obrisi oblik in
ohranjenih nekaj barvnih sledov.

Med odstranjevanjem preslikav.

Med posegi.
-

Priprava predlog za poslikavo niš. Po odstranjevanju preslikav v nišah, se je naredilo fotografije
in na fotografije z računalnikom pripravilo predloge poslikav, ki so na terenu služile za slikanje.
Ker je bila originalna poslikava zelo slabo ohranjena, smo si pri pripravi predlog morali pomagati
z različnimi viri:

- barvni sledovi in obrisi oblik, , ki so ostali po odstranjevanju preslikave
- ohranjene stare fotografije
- sorodni primeri poslikav v bližnji okolici (Rudno, Srednja vas,….)

Fotografija znamenja aprila 1948. Foto: Ciril Velepič, INDOK.

Fotografije kapelice pred preslikavo. Arhiv Roka Pintarja.
-

Retuša, rekonstrukcija. Niše s svetniki se je poslikalo po pripravljenih predlogah. Preostalo
dekorativno poslikavo znamenja se je delno retuširalo (kjer je bilo zadosti originala), delno pa
rekonstruiralo. Ker gre za ponavljajoče elemente, se je rekonstrukcija izvajala na podlagi
ohranjenih originalnih poslikav. Retuša in rekonstrukcija se je slikala s pigmenti, za vezivo se je
uporabljalo amonijev kazeinat (niše in delno nastavek znamenja) in primal. Ponekod se je
dodajalo tudi apneno mleko.

-

Med retušo.

Freska sv. Lovrenc
zgoraj levo: pred posegi (preslikava sv. Lucija) ; zgoraj desno: po odstranjevanju preslikav ;
spodaj levo: računalniška predloga ; spodaj desno: rekonstrukcija na znamenju

Freska Mati božja
zgoraj levo: pred posegi ; zgoraj desno: po odstranjevanju preslikav ;
spodaj levo: računalniška predloga ; spodaj desno: rekonstrukcija na znamenju

Freska Sv. Miklavž
zgoraj levo: pred posegi ; zgoraj desno: po odstranjevanju preslikav ;
spodaj levo: računalniška predloga ; spodaj desno: rekonstrukcija na znamenju

Sv. Anton
zgoraj levo: pred posegi (preslikava sv. Frančišek); zgoraj desno: po odstranjevanju preslikav ;
spodaj levo: računalniška predloga ; spodaj desno: rekonstrukcija na znamenju

Pred in po posegih.

Pred in po posegih.

Pred in po posegih.
Dela so se z vmesnimi prekinitvami izvajala od maja do oktobra 2015. Projekt so izvajali Anita Klančar
Kavčič (retuša, rekonstrukcija, strokovno vodstvo), Vid Klančar (organizacija, dokumentacija, ometi,
kitanje), Barbara Košir (ometi, kitanje), Simon in Uroš Arnšek (retuša, rekonstrukcija).
V Šentjoštu, 20.11.2015

poročilo pripravil: Vid Klančar

